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Aanwezig
Wethouder Buiter, Bert van Valburg, Sylvia Hoosemans, Frans van de Valk, Ad Bimmel,
René Notermans, Jan Helmons, Bert de Bruyn, VVH, Scouting, Sander van der Brink
------------------------------------------------------------------------------------------------------Welkom
Wethouder Egbert Buiter heet iedereen hartelijk welkom.
Eerder is met VVH, Scouting Dick van Toor en omwonenden gesproken over een
alternatieve inrichting van het gebied tennisvelden Ginneve, veld 13 en het urnenveld,
naar aanleiding van de motie om het gebied een alternatieve invulling te geven. Graag
presenteren we de bevindingen uit de gesprekken. De plannen zijn nog niet vastgesteld
in het college en de gemeenteraad.
Ook aanwezig is Sander van der Brink, initiatiefnemer voor het starten van een
Padelsport vereniging op het voormalige Ginneve terrein.
Sander van der Brink stelt zich voor en introduceert de Padelsport:
Padel is een combinatie van tennis en squash. Het spel wordt gespeeld in een
kooiconstructie. De padelsport is een groeiende sport in Europa.
Bewoners vragen naar het geluid van het spel. Dit is gelijkwaardig aan het geluid van
tennis. De verlichting is minder fel dan bij het tennis.
Alle wensen worden doorgenomen door middel van de presentatie (terug te vinden als
bijlage).
Conclusie uit de presentatie:
1. Er is geen direct verzoek/wens/eis om het gebied anders in te delen
2. Wel als het gaat over zekerstellingen in relatie tot gebruiksrechten voor de toekomst
3. “Grosso modo” 3 mogelijkheden als het gaat over gebruik:
Clubhuis naar VVH
Clubhuis naar Padelsport + VVH 85m2 uitbreiden
Wachten op ontwikkeling
Opmerkingen van bewoners:
-

Er is 1 bewoner welke aangegeven heeft graag te willen ontwikkelen. Deze spreekt
niet uit naam van alle bewoners. De gemeente geeft aan dat punt 3 ‘wachten op
ontwikkeling’ van de gemeente komt.

-

Een andere sportgebruiker wordt geaccepteerd door omwonenden. Het is echter niet
uitgesproken als wens.
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-

Bewoners ervaren overlast van parkeren in hun straat door leden van de
hondenvereniging. VVH geeft aan op zondagochtend niet genoeg parkeerplaatsen
voor de auto’s te hebben. Bert van Valburg geeft aan dat P3 in het kader van de BC
Sport omgevormd wordt tot parkeerplaats om dit probleem op te lossen.

Opmerking scouting:
-

In gespreksverslagen is gelezen dat bewoners geluidsoverlast ervaren door de
verhuur van de scouting. Zij willen graag een keer om tafel om hier over te praten.

-

Graag de situatie op veld 13 hanteren zoals deze nu is en hier langlopende afspraken
over maken met huidige gebruikers.

-

Geen voorkeur voor nieuwe ontwikkelingen.

-

De scouting wil graag het aandachtspunt meegeven ‘nieuwe initiatieven’. Er is veel
frustratie geweest en er heeft veel tijd gezeten in het traject over de wellness welke
niet doorgegaan is. Graag aandacht hiervoor, vooral omdat hier veel eigen tijd in zit.

Opmerking VVH
-

VVH geeft aan te kunnen wachten op ontwikkeling, maar wil dan wel uitbreiden.

-

Wellicht is er een mogelijkheid de wal tussen de tennisbanen te verplaatsen richting
de bewoners.

Wethouder Buiter stelt dat iedere keuze consequenties heeft voor iets anders. Het college
zal dit voorstel zorgvuldig bekijken. Hierbij wordt aangegeven dat iedere belanghebbende
meegenomen zal worden in het proces. Helaas kunnen we niet alle wensen uit laten
komen.
Er wordt door bewoners gevraagd waarom de beplanting aan de Jasmijn zo kort gesnoeid
is dat de privacy volledig weg is. Bert heeft dit nagevraagd. Eéns in de zoveel jaar
moeten bomen kort gesnoeid worden ter behoud van de bomen.
Er wordt aangegeven dat iemand meerdere malen contact heeft gehad met de gemeente
maar tot op heden geen terugkoppeling heeft gekregen. We gaan hierachteraan en
komen er zo spoedig mogelijk op terug.
Procedure:
Er moet een voorstel gemaakt worden welke naar het college zal gaan. De commissie en
gemeenteraad moeten deze ook bekijken. Doorlooptijd zal ongeveer 2 maanden zijn. We
proberen de routing zo kort mogelijk te houden.
Algemene conclusie: Alle aanwezige kunnen zich vinden in beide opties.
Iedereen wil wel graag weten waar ze aan toe zijn!
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